Naturpark Lillebælt – Forretningsudvalgsmøde - referat
Dato: 7. feb. 2018
Tid: 11.00 – 12.30
Sted: Kolding Kommune Nytorv,
Lokale 2.0
Referat: Niels Ole Præstbro

Velkommen
ved formanden
Konstituering



Deltagere:
Eea Haldan Vestergaard (EHV) Formand. Fra byrådet i Kolding.
Christian Bro (CB). Fra byrådet i Fredericia.
Peter Storm (PS). Fra byrådet i Middelfart.
Jakob Weber (JW)
Inger Birkebæk Madsen (IBM)
Inger Pabst (IP)
Hanne Laursen (HL)
Niels Ole Præstbro (NOP)

Dagsorden
Velkommen ved Eea som er mødets ordstyrer

 Udkast til forretningsorden drøftes og vedtages.
Formål med forretningsudvalget:
a) Udvalget træffer overordnede beslutninger om
Naturpark Lillebælts udvikling og drift mv. og
varetager den politiske kommunikation i forhold til
omverdenen
b) Udvalget tegner Naturpark Lillebælt i fællesskab
c) Sikrer politisk forankring af Naturpark Lillebælt i de
tre byråd
d) Hver politiker tegner naturparken politisk i egen
kommune, herunder pressekontakt.
e) Ansvarlig for inddragelse af naturparkrådet, herunder
for forberedelse og afvikling af møder i dette.
Fastlægger rammerne for naturparkrådets
sammensætning og opgaver.
f) Forretningsudvalget fastlægger rammerne for, hvad
naturparken udtaler sig om.



Hvordan vil I arbejde sammen og hvad er jeres
forventninger til udvalget? Hvor vil I være synlige?
Se bilag 1 – Forretningsorden

1






Referat
Formand bød velkommen og politikerne fra de tre
byråd præsenterede sig selv.
Udkast til forretningsorden blev drøftet og vedtaget
med få mindre ændringer.

Udvalget kan kun træffe beslutninger, hvis der er
enighed, fordi Naturpark Lillebælt er et partnerskab.
Formanden fremtræder som udgangspunkt på
udvalgets vegne. Udvalgsmedlemmer kan dog altid
tale med lokal presse i kommunen, hvis der er
spørgsmål til naturparken og det som partnerskabet
arbejder med. Det er vigtigt, at udvalgets medlemmer
på naturparkens vegne er synlige i egne kommuner.

Naturparkplan
og organisation



Opsummering af planens formål





Projekterne – og nuværende prioriteringer 2018





Ny organisation og budget 2018



Samarbejdet med Visiter og Destination Lillebælt –
forventede konkrete tiltag



Ny organisation og budget 2018 blev drøftet.



Samarbejdet med Visit Lillebælt, Visit Kolding og
Destination Lillebælt blev drøftet. Forbedring og
overblik over arbejdsfordeling er i gang. Der afholdes
et fælles styregruppemøde mellem Naturpark og
Destination og herefter afholdes et dedikeret møde
med forretningsudvalget og Visit Lillebælt, Visit
Kolding og Destination Lillebælt, hvor rollefordeling
drøftes.



Dagsorden til rådsmøde 8. marts blev drøftet. Det
afholdes gerne i Middelfart. Der skal være en

Se link til plan, bilag 2 – Organisering i Naturpark Lillebælt
og bilag 3 – Budget 2018.

Naturparkråd



Dagsorden til møde 8. marts
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Naturparkplanens formål er at give flere oplevelser,
som giver lyst til at passe på og forbedre Lillebælt. Vi
skal i 2022 være kendte for vores marine og kystnære
natur symboliseret ved Marsvinet, have en stolt lokal
opbakning og være spydspids for formidling og læring.
Projekterne fra naturparkplanen, som naturparksekretariatet vil arbejde med i 2018 er:
o
Bedre friluftsliv i det syddanske bælt
og øhav – Nordeafonden
o
Bælt i balance, forskning, fisk og
fællesskab. – Villum/veluxFonden
o
Rekreativ forbindelser ved
Drejens/Houens Odde –
o
VidenomLillebælt
o
Marsvinobservationsposter/naturrum
o
De unge naturparkguider
o
Naturpark-vejledning Udvikling
o
Spis Lillebælt
o
Naturpark Lillebælts markedsføring til
turister
o
Synliggørelse af historiske spor

Se Bilag 4 Dagsorden-forslag og bilag 5 Kommissorium

Kommunikation



Kommunikationsgangen i Naturparken





Kommunikationsplan herunder events i de
kommende måneder
Presseberedskab – orientering fra sekretariatet pressekontakt efter mødet.




Diverse



præsentationsrunde for rådets medlemmer og fælles
foto skal tages. Rådet skal drøfte, hvordan de kan
bidrage til de projekter, som naturparken skal arbejde
med. Medlemmerne skal fortælle, hvad de gør i
naturparken, og hvad de gode fortællinger er. Husk
evt. på dagsordenen.
Rådet inviteres med på sejltur d. 23. februar til
fejringen.

Næste møde, er der emner der skal drøftes fx ny
havplanlov eller konkrete projekter?
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Kommunikationsgangen i Naturparken. Oftest vil
udvalget ikke have en mening om konkrete sager i
hinandens kommuner, da udvalget kun beskæftiger
sig med naturpark-partnerskabet og de aftalte
projekter. Enighed om at udvalget dog skal informeres
og kan drøfte alle sager som sker i naturparken.
Kommunikationsplan herunder events i de kommende
måneder opdateres løbende af sekretariatet.
Presseberedskab – Sekretariatet orienterede om
aktuelle og forventede spørgsmål fra pressen.
Rollefordeling mellem Naturpark, Destination og Visit
Lillebælt og Visit Kolding drøftes på et nyt
udvalgsmøde efter der er afholdt fælles
styregruppemøde.
På næste planlagte udvalgsmøder d. 7. juni skal
projekter som naturparken skal arbejde med i 2019
drøftes og prioriteres, så politikerne har mulighed for
at fremme projekterne i de kommende
budgetforhandlinger.

